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A szlovén összeállítás szerzői
Andrej Blatnik 1963-ban született Ljubljanában, próza- és esszéíró, a Kmecki glas kiadó szerkesztője, a kortárs amerikai irodalom fordítója. Egy regénye és több novelláskötete jelent meg. Itt közölt írásai a Biografije brezimenih című, 1989-ben megjelent
novelláskötetéből valók.
Ivan Cankar (1876-1918) a legjelentősebb szlovén prózaíró. Számos regényt, drámát,
novellát, karcolatot, vitairatot, pályája elején verseket is írt. A szociáldemokrácia
oldalán részt vett a századelő szlovén politikai harcaiban, nézeteiben a délszláv egység
és a szlovén kulturális autonómia híve volt. Jernej szolgalegény igazsága és Szegénysoron című regényeit Pável Ágoston fordította magyarra.
AleS Debeljak 1961-ben született Ljubljanában, költő, irodalomkritikus, publicista és
fordító, öt verseskötete és két esszégyűjteménye jelent meg, jelenleg a ljubljanai
egyetemen kultúrszociológiát ad elő. Fő kutatási területe a posztmodem társadalom és
kultúra. Válogatásunkban szereplő versei a Slovar tisine (1987), a prózaversek a Minute
strahu (1990) című kötetekben jelentek meg.
Milán Dekleva 1946-ban született Ljubljanában, költő, drámaíró, publicista, zeneszerző. Itt közölt verse a Vilenica 88 antológiában jelent meg.
Slavko Grum (1901-1949) dráma- és prózaíró. Bécsben szerzett orvosi diplomát, és itt
ismerkedett meg a pszichoanalízissel. Fő műveit 1930 előtt írta, utána csak kisebb
jegyzeteket és orvosi cikkeket publikált. Fő műve az Esemény Goga városában című
dráma (1927), a mozdulatlanságba merevedett kisváros mozaikszerűen ábrázolt groteszk-szimbolikus képe, a szlovén drámairodalom egyik csúcsteljesítménye.
Fabjan Hafner 1966-ban született az ausztriai Feistritz in Rosenthalban, költő és
prózaíró, fordító. Szlovénra és németre egyaránt fordít. A Mladje című klagenfurti
szlovén irodalmi folyóirat szerkesztője, a karinthiai szlovén értelmiség kiemelkedő
képviselője.
Alojz Ihan 1961-ben született Ljubljanában, költő, foglalkozására nézve kutatóorvos.
Számos irodalmi díj tulajdonosa, öt verseskötete jelent meg. Itt közölt verse az Igralci
pókra (1989) című kötetből való.
Drago Janéar 1948-ban született Mariborban, író, drámaíró, publicista, a szlovén
PEN CLUB titkára. Magyarul megjelent A gályarab című regénye, számos esszéje, és
A nagy briliáns valcer című darabját játszotta a veszprémi színház. Itt közölt novellája
még nem jelent meg szlovénul.
Milán Jesih 1950-ben született Ljubljanában, költő, drámaíró. Kezdettől fogva játékos,
ironikus és szatirikus költészete az utóbbi időben fordult a szonett felé, amely jelenleg
kizárólagos kifejezési formája. A verseket a klagenfurti Wieser kiadónál 1990-ben
megjelent Soneti című kötetéből vettük.
Milán Kleí 1954-ben született Ljubljanában, ahol szabadfoglalkozású művészként él.
Költő, próza- és drámaíró. E két írása a Lasje (1987) című kötetéből való.
Edward Kocbek (1904-1981) az egyik legjelentősebb szlovén költő, író, gondolkodó,
politikus. Az 1938-ban általa alapított Dejanje c. folyóirat keresztényszocialista
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irányultságával a baloldali katolikus értelmiség legjobbjait gyűjtötte maga köré. A Szlovénia felszabadításáért harcoló Felszabadítási Front keresztényszocialista képviselőjeként magas politikai funkciókat töltött be a háború után, de a Félelem és bátorság
(Strah in pogum, 1951; magyarul Európa-Fórum, 1989) című novelláskötetét ért
támadások után visszavonult, és haláláig vers- és naplóírásnak szentelte idejét.
Sreóko Kosovel (1904-1926) a „legfiatalabb szlovén klasszikus" költő, elbeszélő,
esszéíró. Ötven év után napjainkban fedezték fel aktualitását.
Lojze Kovaéiö 1928-ban született Baselban, író. írásai kivétel nélkül önéletrajzi
jellegűek, melyekben rendkívüli szuggesztivitással tágítja ki családjának történetét, saját
gyerekkorát egy egész korszak panorámájává. Kristalni öcts (Kristályidő) című regényét
(1990), amelyből szemelvényünk is való, „lélekdokumentumnak" nevezi.
Jankó Prunk 1942-ben született, történész, politológus, a ljubljanai egyetem professzora, jelenleg a szlovén kormány nemzeti kisebbségekkel foglalkozó minisztere. Itt közölt
esszéje, amely azonos című könyvének rövidített változata, a XXVII. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Zbornik predavanj, 1991. című gyűjteményben jelent
meg.
Alenka Puhar 1945-ben született Cernomeljben, újságíró, publicista, fordító, a Delo
című központi szlovén napilap munkatársa. Számos, igen jelentős esszéje jelent meg a
Nova Revija című folyóiratban. Ma az egyik legjelentősebb szlovén közírónak számít,
könyvei eseményszámba mennek. Szövegünk fonása: Slovenski autoportret, 1992.
Tornai Salamun 1941-ben született Zágrábban, költő. Húsznál több verseskötete jelent
meg, a hatvanas években indult újavantgárd költészet legkiválóbb képviselője.
Anton Trstenjak 1906-ban született Gornja Radgonában, a legismertebb szlovén pszichológus, nemzetközileg elismert tudós, akadémikus. Harminckét könyve jelent meg.
Közölt írása a Misii o slovenskem éloveku című, 1992-ben kiadott könyvéből származik.
Jani Virk 1962-ben született Ljubljanában, író, költő, kritikus, egy regény, két novelláskötet és egy verseskötet szerzője. Itt közölt írása Preskok (1987) című novellagyűjteményéből származik.
Dane Zajc 1929-ben született Zgornja Javoriőicában, költő, drámaíró. Itt közölt versei
a Vilenica 88 antológiában jelentek meg.

